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Bakgrund  

Det sker ett paradigmskifte i världen där den tekniska utvecklingen förändrar samhället i stort. 

Ökad digitalisering skapar nya beteenden hos människor, vilket i sin tur bidrar till att 

människors behov, krav och önskemål förändras. Enligt Sveriges Regering (2016) anses 

digitalisering vara den ”enskilt starkaste förändringsfaktorn i samhället fram till år 2025”. 

Digitaliseringen spås bli en samhällsrevolution liknande den industriella revolutionen, dock 

med en betydligt snabbare förändringstakt.  

Parallellt med den digitala utvecklingen står Sverige inför tuffa utmaningar att klara 

framtidens välfärdsuppdrag. Det handlar framförallt om att möta den rekryterings- och 

kompetensbrist som råder inom den offentliga sektorn. Orsaken till detta är en skev 

befolkningsutveckling, där färre personer behöver försörja fler. Genom att dra nytta av 

digitaliseringens möjligheter kan man skapa förutsättningar för att möta framtidens 

välfärdsutmaningar genom smartare arbetssätt som väger upp för den saknade arbetskraften.  

Att arbeta strategiskt och metodiskt med digitalisering inom ramen för Hylte kommuns 

ordinära verksamhet blir därför en förutsättning för att följa den snabba förändringstakten i 

samhället, möta dagens och framtidens behov samt verka som en modern organisation i 

framkant.  

 

Det här dokumentet beskriver den riktning och det förhållningssätt Hylte kommun ska följa 

inom ramen för det digitaliseringsarbete som organisationen driver under åren 2018-2021. 

Dokumentet riktar sig till hela den kommunala organisationen med respektive verksamhet och 

personal.  

 

Definitioner 

 

Digitalisering är ett övergripande begrepp för att beskriva processen att använda digital teknik 

som redskap i syfte att bibehålla, möjliggöra, förbättra och öka värdet för individen, den egna 

verksamheten och/eller det omgivande samhället. All digitalisering utgår från behov, är 

deltagarstyrd och målgruppsanpassad.  

 

Digital transformation är ett begrepp som ofta används för att beskriva förändringsprocessen 

och tillämpningen av nya beteenden som digitaliseringen medför. 
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Målbild: Vårt smarta Hylte! 

 

Vårt smarta Hylte tar ett helhetsansvar på digitaliseringens möjligheter i syfte att skapa 

förutsättningar för medborgare, anställda och besökare att uppleva livskvalitet och känna 

trygghet, delaktighet, stolthet och framtidstro på lika villkor, i Hylte kommun.  

Vårt smarta Hylte främjar innovation, lärande och utveckling genom ständiga förbättringar 

där digitaliseringen används som redskap.  

Ledarskapet präglas av mod, handlingskraft och hög digital kompetens men också av en stark 

tillit till digitaliseringens möjligheter och avgränsningar.  

Arbetet sker i hög grad av samverkan med det omgivande samhället, näringslivet och 

akademin samt inom ramen för kommunens egna verksamheter. Genom samverkan drar vi 

nytta av olikheter och skapar synergieffekter av kunskap som bidrar till hög kvalitet i 

digitaliseringsarbetet, där behoven och användaren styr arbetet.  

Med moderna, tillgängliga och bra digitala strukturer, tjänster och verktyg kan kommunen 

möta nuvarande och kommande generations behov och önskemål. En öppen och transparent 

kommun skapar kortare avstånd mellan kommun och medborgare, vilket i sin tur främjar 

delaktighet och demokrati. Vi är en kommun i framkant där människor vill leva, arbeta och 

vara en del av.   

Vårt smarta Hylte antar ett helhetsperspektiv på kommunens hållbarhet med hänsyn till 

välfärdsrelaterade, ekonomiska, tekniska, sociala, miljömässiga, kulturella och 

säkerhetsklassade aspekter. Hållbarheten bidrar till en välfungerande kommun med god 

ekonomi, hög tillgänglighet, attraktionskraft och livskvalitet. 
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Strategi 

 

För att nå målbilden arbetar vi utifrån ett flertal strategiska principer som beskriver den 

riktning, de förutsättningar och det förhållningssätt som krävs för att lyckas med 

digitaliseringen i Hylte kommun under 2018-2021.  

 

Dessa principer utgår från Sveriges regerings strategi ”Ett hållbart digitaliserat Sverige – en 

digitaliseringsstrategi” (2017) som är följande:  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIGITAL INFRASTRUKTUR 

En digital infrastruktur lyfter fram betydelsen av att så kallad hård och mjuk infrastruktur förbättras och 
förstärks för att data ska kunna transporteras så effektivt som möjligt. 

 

DIGITALT LEDARSKAP 

Digitalt ledarskap pekar på vikten av att verksamheter effektiviseras, utvecklas och får högre 
kvalitet genom styrning, mätning och uppföljning. 

DIGITAL KOMPETENS 

Kompetens innebär att alla skall vara förtrogna med digitala verktyg och tjänster samt ha 
förmåga att följa med och delta i den digitala utvecklingen utifrån sina förutsättningar. 

DIGITAL INNOVATION 

Digital innovation innebär att förutsättningar för nya eller bättre lösningar som ger värde för miljö, 
samhälle, företag och individer skapas och sprids. 

DIGITAL TRYGGHET 

Genom digital trygghet skall människor, företag och organisationer känna tillit till och förtroende i 
användningen av digitala tjänster och att de är enkla att använda. 
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Hylte kommun tillämpar regeringens strategi genom att verka strategiskt på följande 

sätt:   
 

Digital infrastruktur 

 ett starkt kommunövergripande helhetsperspektiv på IT-infrastruktur, tillgängligt nät 

för säkra välfärdstjänster, goda IT-plattformar med hög tillgänglighet av trådlösa 

nätverk samt digitala verktyg och tjänster  

 en digital infrastruktur och digitala verktyg som kan användas långsiktigt och 

kostnadseffektivt, samtidigt som de är enkla att vidareutveckla och koppla ihop så att 

de kan leverera tjänster som utgår från behov 

 att dra nytta av de möjligheter som följer den tekniska utvecklingen på ett 

välgenomtänkt och prioriterat sätt 

 

Digitalt ledarskap 

 ett utvecklande ledarskap som möjliggör ett förhållningssätt, en drivkraft och ett 

engagemang som främjar innovation, lärande och utveckling genom ständiga 

förbättringar där digitaliseringen används som ett naturligt redskap i den egna 

verksamheten och i samhället 

 en arbetsmiljö och kultur som främjar innovation, utveckling och processarbete samt 

god digital komptens genom hög tillgång och användning av digitala verktyg där en 

stor del av vardagens arbetsmetoder, ärenden, sysslor och tjänster genomförs med 

hjälp av digital teknik 

Digital kompetens 

 att använda aktuell modern digital teknologi för kommunikation, tjänster och service 

som möter människors behov, förutsättningar och digitala förmåga 

 att använda smarta digitala invånartjänster som en naturlig del i kommunens 

samhällsinfrastruktur som främjar exempelvis folkhälsa, miljö, klimat och 

hållbarhetsfokus samt trygghet och säkerhet 

 att använda och tillgängliggöra öppen data för kommunens egna strategiska och 

analytiska arbete som även är fritt för vidareutnyttjande som främjar delaktighet, 

demokrati och tillväxt i det omgivande samhället 

 att analysera invånarnas användning av kommunens olika tjänster, faciliteter och 

platser för att bättre möta nuvarande och framtida behov 

Digital innovation 

 att använda digitaliseringens möjligheter för att skapa nya och smartare lösningar som 

förbättrar och förenklar vardagen för människor i Hylte kommun  

 att kombinera långsiktigt förbättringsarbete som bibehåller stabilitet i den egna 

verksamheten med mer kortsiktigt och snabbt förbättringsarbete som främjar 

utveckling, innovation och kontinuerligt lärande  

Digital trygghet 

 att arbeta för en säker och trygg hantering av digitala uppgifter 

 att arbeta strategiskt för att främja säkerhetsarbetet i organisation och stötta 

förbättringsarbetet utifrån tydliga ramar kring etik, jämställdhet och integritet 
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Ansvar för genomförande  

Den digitala strategin är kommunövergripande, vilket betyder att hela den kommunala 

organisationen berörs av strategins innehåll och är ansvariga för att planera, förankra och 

omsätta strategin inom respektive verksamhet.  

Medarbetarna ska ges de förutsättningar som krävs för att möjliggöra digitalisering av god 

kvalitet. 

Kommunens digitaliseringsfunktion har ett helhetsansvar för utveckling och stöd i 

kommunens digitaliseringsarbete.  

 

Uppföljning 

 
Strategin följs upp årligen av kommunstyrelsen och revideras av kommunfullmäktige en gång 

per mandatperiod, eller vid behov.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


